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 چکیده

این جهت حفظ و افزایش از عوامل تاثير گذار   .متر مربع می باشد 5/15تهران در سرانه فضای سبز درون شهری 
مدیریت  مدیریت صحيح علف های هرز می باشد.  مربع(،متر  25آن به حد استاندارد جهانی )و رسيدن ميزان، 

های جمعيتی و نحوه پراکنش آنها تنوع، شاخصهرز مستلزم شناخت کافی از ساختار جوامع، هایمناسب علف
نمونه  منطقه شهر تهران انجام شد. 22در بوستانهای  1393-94باشد. در همين راستا تحقيقی در سالهای می

علف های هرز به تفکيک جنس و گونه انجام و  Wبا استفاده از روش سيستميک  برداری در فصل تابستان و
با توجه به قطعات  Wقدم بر روی هر بازوی  40تا  5برداری بين فواصل نقاط نمونه .شناسایی و شمارش شدند

کادر  60در نظر گرفته شد و  Wنقطه بر روی هر قطعه  60موجود در فضای سبز در نظر گرفته شد و در مجموع 
ها که شامل طول و عرض جغرافيایی و مختصات جغرافيایی کليه بوستان متر در نظر گرفته شد. 1 × 1به ابعاد 

در نهایت فراوانی،  ق ثبت شده و در فرمهای مربوطه یادداشت شد.دقي 1GPSارتفاع از سطح دریا بود با یک دستگاه 
ز از جهت تهيه نقشه پراکنش علف های هرز ني .یکنواختی، ميانگين تراکم شاخص غالبيت گونه ها محاسبه گردید

خانواده گياهی در سطح  21گونه علف هرز از  52در مجموع، تعداد استفاده شد.  Arcmapو  Arcgisنرم افزار 
 38/34به ترتيب با  16و  17بوستان های متعلق به مناطق شهر تهران شناسایی شد. از نظر تراکم علف های هرز، 

بوته  55/9و  31/9، 05/9، 7به ترتيب با  21و  20، 12، 5بوته در متربع بيشترین و بوستان های مناطق  25/24و 
( به چهار خانواده %51گونه ) 27گونه شناسایی شده،   52. از ترین تراکم علف های هرز را دارا بودنددر مترمربع کم
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تعلق  (Chenopodiaceae)و اسفناج  (Fabaceae)بقوالت  ،(Poaceae)گرامينه  ،(Asteraceae)کاسنی 
گونه بيشترین تنوع را در سطح چمنکاری های شهر تهران  4و  6، 7، 10داشتند. این چهار خانواده به ترتيب با 

شهر تهران  ایه یگونه دوساله، در چمنکار 2گونه چند ساله،  18 یکساله،گونه  32، زندگیاز نظر چرخه  داشتند.
 یرگونه از سا یکگونه گراس و  6برگ ) یکگونه بار 7 و گونه پهن برگ 45، گونه ها يندر ب شدند. ییشناسا

، (.Taraxacum officinale L)، علف های هرز گل قاصد (AI)از نظر شاخص وفور  .بودندبرگ ها(  یکبار
رطوبت ، شيرتيغک (.Plantago major L)بارهنگ  ،(Polygonum patulum M. Bieb)هفت بند پا کوتاه 

با شاخص های  به ترتيب (Cynodon dactylon (L.) Pers)و پنجه مرغی  (.Sonchus oleraceus L) پسند
به عنوان علف های هرز غالب چمنکاری های شهر  27/138و  76/124، 07/143، 57/144، 24/164غالبيت 

 تهران شناخته شدند. 

 گل قاصد.شانون وینر،  وفور، تراکم، شاخصواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

و  هرز در فضای سبز، هم زیباییهایپدیدار شدن علف باشد،سبز جنبه زیبایی آن می یکی از اهداف ایجاد فضای

غذایی با چمن و گياهان زینتی احداث شده  کند و هم اینکه بر سر نور، آب و موادبودن آن را مختل مییکنواخت 

شود. یکی از مباحث مهم که در توسعه و ارتقای سطح کيفی کند و نهایتاً منجر به ضعيف شدن آنها میرقابت می

هرز به داخل هایهای مبارزه و پيشگيری از هجوم علفتواند نقش اساسی داشته باشد، آشنایی با راهفضای سبز می

 باشدیها مباشد که این هجوم در تناقض مستقيم با رشد و استقرار چمنها و .. میضای سبز، پاركکاری ها، فچمن

ین ترزیبایی، پوشش یکنواخت، سرسبزی و شادابی از جمله مهم( گزارش نمودند که 13نجفی و باغستانی )(. 3)

هرز و عدم توجه به هایعلفباشند. وجود های جنگلی میهای مدیریتی در فضاهای سبز شهری و پاركشاخصه

 گردد.های فوق را تحت تاثير قرار داده و موجب هدر رفت منابع میگسترش آنها تک تک شاخصه

، شناسایی نوع و نحوه پراکنش علف های بوستان و یا فضای سبزیک  اولين گام در امر مدیریت علف های هرز

دقيق در مدیریت علف های هرز گام برداشت. از این رو شناخت هرز منطقه مذکور می باشد تا بتوان با برنامه ریزی 

علف های هرز، پایه و اساس کنترل آنها بوده و تا زمانی که آگاهی کافی از نوع علف های  موجود در منطقه نباشد، 

 شبکارگيری روشهای مختلف کنترل از اثرات مطلوبی برخوردار نخواهد بود. با شناخت تراکم، نوع و نحوه پراکن



 

3 
 

از پراکنش علف و  ،از آن بهره جستآن منطقه  در مدیریت علف های هرزتوان علف های هرز در هر منطقه می

 (.17د )ه ای به منطقه دیگر جلوگيری نموهای هرز از منطق

گونه علف هرز متعلق  14در بررسی تنوع علف های هرز زمين های چمن دانشگاه شيراز ( 4اسماعيلی و صالحی )

خانواده گياهی را شناسایی نمودند، که مهم ترین علف های هرز پهن برگ و باریک برگ به ترتيب گل قاصد  9به 

(Taraxacum officinale L.)  و پنجه مرغی(Cynodon dactylon L. Pers) و ویسی . گزارش شدند

 162شهرستان مختلف استان کرمانشاه انجام دادند در مجموع  11طی بررسی را که در مزارع گندم  (19همکاران )

مزرعه گندم  51خانواده گياهی را شناسایی نمودند. همچنين طی بررسی را که در  33گونه علف هرز متعلق به 

خانواده گياهی شناسایی  11ه ف هرز متعلق بگونه عل 74آبی در شهرستانهای استان مرکزی انجام شد در مجموع 

 مورد را شرقی آذربایجان استان مزاع هرزی ها علف غالبيت و تراکميز ن( 5حسن نژاد و همکاران )(. 6د )گردی

 شناسایی را استان جو مزارع در گياهی خانواده 36 از هرز علف گونه 219 تعداد مجموع، در آنها دادند، قرار ارزیابی

. داشتند تعلق بقوالت و گرامينه بو،شب کاسنی، خانواده چهار به گونه 116 شده، شناسایی گونه 219 از. کردند

 تياهم لذا با توجه به .داشتند را استان این سطح در جو مزارع در تنوع بيشترین ترتيب به خانواده 4 این همچنين

به منظور ارزیابی،  1394و  1393این تحقيق در سالهای  ،شهرها کالن در هرزی ها علف تیریمد و سبزی فضا

  گانه شهر تهران انجام شد. 22هرز در چمنکاری های بوستانهای مناطق تعيين تنوع، تراکم و غالبيت علف های 

 مواد و روش ها

دقيقه عرض  57درجه و  35دقيقه تا  31درجه و  35کيلومتر مربع دارد و بين  700شهر تهران وسعتی بيش از 

و  کوهتهران در بين دو وادی  دقيقه طول شرقی واقع شده است.  47درجه و  51دقيقه تا  4درجه و  51شمالی و 

منطقه  22این شهر طبق آخرین تقسيمات به (. 1ت )اس گسترده شده رشته کوه البرزهای جنوبی و در دامنه کویر

سال نمونه  2منطقه شهر تهران  انجام گرفت. در طول  22در  شهری تقسيم شده است از این رو نمونه برداری ها

بوستان در سطح شهر تهران انتخاب شدند. نمونه برداری ها در فصل  48(، تعداد 1393-1394برداری )سال های 

 یهر منطقه با توجه به وسعت فضا ها درانتخاب بوستانشد.  انجام Wتابستان و با استفاده از روش سيستميک 

رات یا مجاوشهر تهران  یمقرار گرفتن بوستان در حرموقعيت مکانی هر بوستان در هر منطقه )هر منطقه،  سبز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 15 ی،هکتار 15تا  6نمونه،  10 ی،هکتار 5 یدر بوستانها صورت گرفت. ی منطقه(هابخش یرسا کوهها و یا

هکتاری  15تا  6متر،  25هکتاری  5ی در بوستانها .نمونه گرفته شد 25به باال  یهکتار 16 ینمونه و در بوستانها

متر حاشيه در هر بوستان در نظر گرفته شد. در هر سه روش تقسيم  70هکتاری به باال  60متر و بوستانهای  40

متر بود و نمونه برداری در هر نقطه توسط یک کودرات به ابعاد یک  20بندی بوستانها فاصله هر دو نقطه متوالی 

و  11جنس و گونه شناسایی و شمارش شدند ) د و علف های هرز هر کودرات به تفکيکمتر در یک متر انجام ش

 ثبت ارتفاع از سطح دریاطول و عرض جغرافيایی و  GPS دستگاهبا استفاده از  الزم بذکر است در هر بوستان(. 19

نگين تراکم بوته ها شرح ذیل فراوانی، یکنواختی و ميا به( 17و 16ت توماس )با استفاده از معادالسپس . گردید

 .محاسبه گردید

د شبه صورت درصد بيان که ها،  وستان دارای گونه علف هرز خاص بر کل تعداد بوستانبنسبت : (F)فراوانی 

 (.                           1)معادله 

𝐹𝑘( 1) معادله = (∑
𝑋𝑖

𝑛
) × 100                      

KF   گونه فراوانی  K ،iY ( و یا عدم1حضور ) حضور )صفر( گونه k بوستان شماره در i   

n: تعداد بوستان مورد بررسی. 

از فضای اشغال شده  شاخصیبوده که  Kهای نمونه برداری شده آلوده به گونه کادربيانگر درصد  (U)یکنواختی 

 (.2ه )معادل توسط علف هرز می باشد

𝑈𝑘 (2)معادله  = (∑∑
𝑥𝑖𝑖

𝑚𝑖
) × 100 

kU: گونه بوستان برای یکنواختی k  ،Xij: ( و یا عدم1حضور ) حضور )صفر( گونه k شماره  کادر درi  در نقطه

 ،مورد بررسی

 n: تعداد بوستان مورد بررسی  

 m: بود. شده پرتاب کادر تعداد 
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 .(3)معادله  بيانگر شمارش افراد تک گونه در هر متر مربع است (D)تراکم 

𝐷ki (3)معادله  = (∑
Zi

mi
) × 4                     

 ، iدر بوستان شماره  k گونه برای مربع( متر در بوته بوته )تعداد تراکم: kD در این تابع

 Zj :کودرات در گياهان تعداد 

 m: بود. شده پرتاب کادر تعداد 

 (.4ه است )معادل مورد بررسی های بوستانهمه يانگر ميانگين تعداد گياه در متر مربع در ب (MD)ميانگين تراکم  

𝑀𝐷𝑘𝑖   (4)معادله   = (∑
𝐷𝑘𝑖

𝑛
)                                                                                                                                                                    

               .                                                                                                                           بود بررسیمورد  های ، تعداد کل بوستانnو  تراکم در هر بوستان، kiD   در این معادله

 استفاده گردید (11) و همکاران مين باشیط ارائه شده توس (AI)برای بررسی وفور علف های هرز از معادله 

                                               . (5)معادله 

𝐴𝐼       (5)معادله   = 𝐹 + 𝑈 + 𝑀𝐷                                   

 ، ميانگين تراکم گونه ای ميباشد.MDو  ، فراوانیF، ، یکنواختیU، ، شاخص غالبيتAI در این معادله

 گردیداستفاده  ('H)از شاخص تنوع گونه ای شانون وینر  ،بوستان هربرای بررسی تنوع علف هرز در  همچنين

 ( .6)معادله 

′𝐻 (6)معادله  = ∑[𝑃ⅈ(ln 𝑃ⅈ)]                   

iP ، فراوانی نسبی گونه مشخص(i) که به صورت ام  /Ni= niP محاسبه شد.  

Ln : طبيعی لگاریتم  
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)معادله  یکنواختی جامعه محاسبه شد (E)بعد از محاسبه شاخص شانون وینر برای هر بوستان، شاخص یکنواختی 

7) (2.)  

𝐸   (7)معادله   =
𝐻′

𝑙𝑛 𝑆
                                          

می  بوستاندر هر  بيانگر تعداد گونه علف هرز مشاهده شده، Sو  همان شاخص شانون وینر  ʹH در این معادله

 آن استفاده شد. Lnکه در این رابطه از باشد 

پردازش  Excelجهت تهيه نقشه پراکنش علف های هرز ابتدا طول، عرض جغرافيایی و تراکم علف هرز در محيط 

نقشه های رستری   ArcGisدر محيط و در ادامه  نقشه های وکتوری تهيه شد Arcviewشد. سپس در محيط 

از روش ميان یابی استفاده  ArcGisعلف های هرز مذکور تهيه گردید. برای تهيه نقشه های رستری در محيط 

انجام  IDWو با استفاده از روش  Arctoolbaxدر محيط  Spatial Analyst Toolsگردید. این کار در قسمت 

 از تجزیه خوشه ای (شاخص یکنواختی و شانون وینراز نظر ) مقایسه و گروهبندی بوستانها جهت. (13گرفت )

 (.10) شداستفاده  Spss (Version 22)ر نرم افزا بوسيله

 نتایج و بحث

 کاسنی یخانواده هاشد.  شناسایی گياهیخانواده  21گونه علف هرز متعلق به  52تعداد  یبررس یندر ا

(Asteraceae)، گندميان (Poaceae) ، بقوالت(Fabaceae)  و اسفناج(Chenopodiaceae) 10با  يبه ترتب ،

  (.1)شکل را به خود اختصاص دادند درصد از کل گونه ها 51 ،گونه 4و  6، 7

Euphorbiaceae
6%

Fabaceae
11%

Poaceae
13%

Amaranthaceae
6%

Asteraceae
20%Chenopodiaceae

7%

Polygonaceae
6%

Others
31%
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 یگونه ها ينشدند. در ب ییشناساگونه دوساله  2 و گونه چند ساله 18 یکساله،گونه  32، زندگیاز نظر چرخه 

برگ ها(  یکبار یرگونه از سا یکگونه گراسها و  6برگ ) یکگونه بار 7گونه پهن برگ،  45شده  ییشناسا

  .شدند شناسایی

 بوستان های شهر تهران. چمن کاریمتعلق به این خانواده ها در  گونه هایخانواده های مختلف گياهی و درصد  -1شکل 

Figure 1- Plant families and percentage of  each family in turfgrass of Tehran city parks. 

مين باشی و ارائه شده توسط  AIبرای رتبه بندی علف های هرز مساله ساز در سطح شهر تهران از شاخص وفور 

( که علف هرز گل قاصد 1استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد )جدول  (11همکاران )

(Taraxacum officinale L.)  چمنکاری های شهر تهران در غالب ترین علف هرز  24/164با شاخص وفور

، پنجه (.Plantago major L)بارهنگ ، (Polygonum patulum M. Bieb)بوده و علف هفت بند پا کوتاه 

و جاروی قزوینی  (.Sonchus oleraceus L)، شير تيغک رطوبت پسند (Cynodon dactylon L. pers)مرغی 

(Kochia scoparia L. schard)  76/124، 27/138، 07/143، 57/144با شاخص های غالبيت، به ترتيب ،

، پنيرك (C. dactylon LPers)علف های هرز پنجه مرغی  .در رتبه های بعدی قرار گرفتند 83/114و  24/164

، هفت بند (.Plantago major L)، بارهنگ  02/108 ،با شاخص غالبيت (Malva neglecta Wallr)معمولی 

گل قاصد  ،(.Sonchus oleraceus L) رطوبت پسند ، شيرتيغک(Polygonum patulum M. Bieb)پاکوتاه 

(Taraxacum officinale L.)  و شبدر ترشک(Oxalis corniculata L.)  در، 83/114شاخص غالبيت با 

 و استفاده دقيق راهبردهایضرورت اتخاذ  در این مناطق،گونه علف هرز  7 وفور این کليه مناطق حضور داشتند.

 گانه 22مناطق کليه را در  گونه فوق 7و کاهش خسارت  از مدیریت تلفيقی علفهای هرز و تداوم آن جهت کنترل

لف ع مشخص گردید که همچنيندر این بررسی ها  احد مرکزی مطالبه ميکند.فشرده با یک نظارت  شهر تهران

هرز  علف، تهران 7فقط در منطقه  مترمربعدر  01/0ميزان تراکم با  (Bidens parviflora Willd)هرز دودندان 

، علف هرز قندرون 19فقط در منطقه  در مترمربع 01/0ميزان تراکم با  (Anchusa italica Retz)گاوزبان 

(Chondrilla juncea L.)  و علف های هرز سلمکی باغی  21فقط در منطقه  در مترمربع 01/0با ميزان تراکم

(Atriplex hortensis L.)   نی ،(Phragmmites austrialis (Cav.) Trin exsteud) ، بارهنگ برگ باریک

(Plantago lanceoleta L.)  و توق برزیلی(Xanthium brasilicum)  در مترمربع 0/0با ميزان تراکم هر یک 



 

8 
 

 Malva)و پنيرك قرمز  (.Medicago lupulina L) یونجه سياهشهر تهران و  علف های هرز  2فقط در منطقه 

sylvestris L.)   شهر تهران  4فقط در چمنکاری های منطقه  در مترمربع 02/0و  01/0ميزان تراکم به ترتيب با

ای علف ه مدیریتضرورت نظارت دقيق و در این مناطق،  گونه های فوق با توجه به فراوانی لذا  مشاهده گردید.

هرز فوق را جهت جلوگيری از تکثير در سطح آن منطقه خاص و همچنين جلوگيری از گسترش و انتقال بذور 

 مطالبه ميکند.را به سایر مناطق شهر تهران  دارای آلودگیآلوده از مناطق 

، (.Taraxacum officinale L)گل قاصد هرز گونه غالب علف 5هرز به ترتيب جهت هاینقشه پراکنش علف

 پنجه مرغی ،(.Plantago major L)بارهنگ ، (Polygonum patulum M. Bieb)علف هفت بند پا کوتاه 

(Cynodon dactylon L. pers) تيغک رطوبت پسند  و شير(Sonchus oleraceus L.)  در سطح شهر تهران

 تهيه گردید.

و شاخص وفور  (MD)، ميانگين تراکم (U)، یکنواختی (F)نام علمی، نام فارسی، خانواده، فراوانی  -1جدول 
(AI)  های شهر تهران.بوستان یچمنکاردر علف های هرز 

Table 1- Scientific and Persian name, family, frequency (F), uniformity (U), mean density (MD) and 

abundance index (AI) of  weeds in turfgrass of Tehran´s parks. 

 فارسینام 
Persian name 

 نام علمی
Scientific name 

 خانواده
Familly name 

 فروانی
Frequency 

 یکنواختی
Uniformity 

میانگین 

 تراکم
Mean 

density 

)2-(plants.m 

شاخص 

 غالبیت
Abundance 

Index 

 Acalypha austeralis آکاليفا

L. 

Euphorbiaceae 36/36 72/2 07/0 16/39 

 Alhagi pseudalhagi شبه خارشتر

M. Bieb. 

Fabaceae 63/13 45/0 01/0 10/14 

دم روباهی 

 کشيده

Alopecurus sp. Poaceae 63/13 90/0 02/0 57/14 

 Amaranthus albus L. Amaranthaceae 09/9 30/0 009/0 40/9 خروس سفيدتاج

خروس تاج

 وابيدهخ

Amaranthus belitoides 

S. Wats 

Amaranthaceae 63/63 78/3 07/0 49/67 

خروس ریشه تاج

 قرمز

Amaranthus 

retroflexus L. 

Amaranthaceae 36/86 69/9 13/0 19/96 

 Anchusa italica Retz. Boraginaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 گاوزبان

 Artemisia vulgaris L. Asteraceae 90/40 30/5 07/0 29/46 درمنه معمولی

 Atriplex hortensis L. Chenopodiaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 آتریپلکس

 Bidens parviflora دنداندو

Willd 

Asteraceae 54/4 15/0 01/0 70/4 

 Cardaria draba L. Brassicaceae 18/18 36/1 01/0 56/19 ازمک

 Carduus تاتاری پرگل

pycnocephalus L. 

Asteraceae 54/4 30/0 01/0 85/4 
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 Chenopodium album سلمه تره

L. 

Chenopodiaceae 27/77 30/10 13/0 70/87 

سلمک برگ 

 ایگزنه

Chenopodium murale 

L. 

Chenopodiaceae 72/22 21/1 02/0 96/23 

 Chondrilla juncea L. Asteraceae 54/4 15/0 01/0 70/4 قندرون

 Cirsium arvense (L.) خارلته

Scop. 

Asteraceae 63/13 60/0 01/0 25/14 

 Convolvulus arvensis پيچک

L. 

Convolvulaceae 45/95 54/24 68/0 67/120 

 Conyza bonariensis پير بهار آمریکایی

(L.) Cornq 

Asteraceae 81/31 81/1 04/0 67/33 

 Cynodon dactylon پنجه مرغی

(L.) pers 

Zygophyllaceae 00/100 96/36 30/1 27/138 

اویارسالم 

 ارغوانی

Cyperus esculentus L. Cypraceae 18/68 90/4 08/0 35/72 

 Digitaria sanguinalis انگشتی

(L.) Scop 

Poaceae 27/77 93/13 34/0 55/91 

 Echinochloa crus سوروف

galli (L.) Beauv 

Poaceae 09/59 72/2 04/0 86/61 

منقار لک لکی 

 هرز

Erodium cicutarium 

(L.) LHer. ex Aiton 

Geraniaceae 09/9 30/0 01/0 40/9 

 Euphorbia maculata فرفيون

L. 

Euphorbiaceae 27/77 15/5 16/0 58/82 

 Euphorbia serpens فرفيون

Kunth 

Euphorbiaceae 63/13 45/0 02/0 11/14 

آفتابپرست 

 اروپایی

Heliotropium 

europaeum L. 

Boraginaceae 18/18 75/0 02/0 96/18 

 Kochia scoparia (L.) جاروی قزوینی

Schard. 

Chenopodiaceae 45/95 21/26 46/0 12/122 

 Lactuca serriola L. Asteraceae 45/45 18/3 04/0 68/48 کاهوی خاردار

 Lotus corniculatus L. Fabaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 یونجه زرد

 Malva neglecta Wallr Malvaceae 00/100 87/7 14/0 02/108 پنيرك معمولی

 Malva sylvestris L. Malvaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 پنيرك قرمز

 Medicago lupulina L. Fabaceae 27/27 96/1 02/0 26/29 یونجه سياه

 Medicago sativa L. Fabaceae 54/4 27/2 05/0 86/6 یونجه

 Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 00/100 57/22 34/1 81/123 شبدرترشک

 Phragmites austeralis نی

(Cav.) Trin. Ex Steud. 

Poaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 

 Plantago lanceoleta کاردی

L. 

Plantaginaceae 54/4 15/0 01/0 70/4 

 Plantago major L. Plantaginaceae 00/100 15/40 92/2 07/143 بارهنگ

 Polygonum پيچهفت بند 

convolvulus L. 

Polygonaceae 54/54 12/7 05/0 72/61 

 Polygonum patulum هفت بند پا کوتاه

M. Bieb. 

Polygonaceae 00/100 48/43 09/1 57/144 

 Portulaca oleracea L. Portulacaceae 18/68 81/6 06/0 06/75 خرفه

 Rumex pulcher L. Polygonaceae 18/68 21/6 07/0 46/74 ساق ترشک

 Solanum nigrum L. Solanaceae 27/27 42/2 04/0 74/29 تاج ریزی سياه

تيغک  شير

 رطوبت پسند

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 00/100 54/24 22/0 76/124 

 Senecio vulgaris L. Asteraceae 72/22 75/0 01/0 50/23 پيرگياه

 Setaria glauca L. Poaceae 63/13 45/0 01/0 10/14 ارزنی
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 .Setaria viridis (L.) P دو روباهی سبز

Beauv. 

Poaceae 45/95 36/16 33/0 15/112 

 Taraxacum گل قاصد

officinale(L.) Weber 

ex F. H. Wigg 

Asteraceae 00/100 96/61 27/2 24/164 

 Terribulus terrestris خارخسک

L. 

Zygophyllaceae 18/18 75/0 01/0 95/18 

 Trifolium pretense L. Fabaceae 45/45 96/1 27/0 69/47 شبدر قرمز

 Trifolium repense L. Fabaceae 36/86 57/12 71/0 65/99 شبدر سفيد

 Verbena officinalis L. Verbenaceae 09/9 15/0 01/0 24/9 شاه پسند

 Xanthium brasilicum زردینه برزیلی

Vell. 

Asteraceae 54/4 15/0 01/0 70/4 

 

( نشان داد که بيشترین 2در سطح شهر تهران )شکل به عنوان اولين گونه غالب  گل قاصد نقشه پراکنش علف هرز 

کمترین تراکم آن در بخشهایی از مناطق  ووجود داشت  22و  11،18،19تراکم گونه فوق در بخشهایی از مناطق 

در سایر مناطق شهر تهران نيز علف هرز فوق پراکنش وسيعی  ،مشاهده گردید 17و  16، 14، 10، 8، 6، 5، 4، 2، 1

 200شود، گل آذین آن کالپرك بوده و هر گل معموالً توسط بذر تکثير می که ساله استگل قاصد گياهی چند داشت.

 (.14)ولی در این رقم ممکن است تعداد بذر توليد شده به پنج هزار عدد هم برسد  کندبذر توليد می

( نيز نشان داد 3در سطح شهر تهران )شکل به عنوان دومين گونه غالب ، علف هفت بند پا کوتاهنقشه پراکنش 

سایر مناطق شهر  وجود داشت و در 13و  12، 10، 9، 8، 5، 2فوق در بخشهایی از مناطق  که بيشترین تراکم گونه

 .یابدعلف هفت بند، گياهی یکساله و خزنده است که توسط بذر تکثير می تهران نيز این گونه دارای پراکنش بود.

 توقع این گياه نسبت به خاك کم است و بذرهای آن قادرند به مدت چند سال قوه ناميه خود را در خاك حفظ کنند

(14.) 
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 قاصد در چمنکاری بوستان های شهر تهران.نقشه پراکنش علف هرز گل  -2شکل 
Figure 2- Turfgrass Lion′s tooth (Taraxacum officinale) weed distribution map of the parks of Tehran. 

 .در چمن کاری بوستان های شهر تهران ه،علف هفت بند پا کوتانقشه پراکنش . 3شکل 
Figure 3- Knotweed (Polgonum patulum) weed distribution map of the parks of Tehran. 
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( نشان داد که بيشترین 4به عنوان سومين گونه غالب در سطح شهر تهران )شکل بارهنگ نقشه پراکنش علف هرز 

وجود داشت و در سایر مناطق شهر تهران نيز این گونه  5و  10، 18، 8، 4فوق در بخشهایی از مناطق  تراکم گونه

های کاری شده و حاشيه جویهرز در مناطق چمنیابد. این علفبارهنگ توسط بذر تکثير میدارای پراکنش بود. 

 (.13) شودها مشاهده میکند و در اغلب خاكشوند. این گياه به صورت روزت رشد میآب مشاهده می

 گانه شهر تهران. 22در چمن کاری بوستان های مناطق  کنش علف هرز بارهنگنقشه پرا. 4شکل 
Figure 4- Greaet plantain (Plantago major) weed distribution map of the parks of Tehran.  
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 در چمن کاری بوستان های شهر تهران. پنجه مرغی. نقشه پراکنش علف هرز 5شکل 
Figure 5- Bermuda grass (Cynodon dactylon) weed distribution map of the parks of Tehran 

 

( نشان داد که 5در سطح شهر تهران )شکل به عنوان چهارمين گونه غالب  پنجه مرغی نقشه پراکنش علف هرز

شهر وجود داشت و در سایر مناطق   21و  16، 10، 9، 8، 5، 4، 2فوق در بخشهایی از مناطق  بيشترین تراکم گونه

ثير ساله و رونده که توسط بذر، ریزوم و استولون تکپنجه مرغی، گياهی چند تهران نيز این گونه دارای پراکنش بود.

 باشد. تکثيرها و برخی مزارع میزارها، حاشيه جادهها، چمنهرز باغهایترین علفیابد. این گياه از جمله سمجمی

رت عدم ها در صوپارك که در ميادین ورزشی و فضای سبزبه طوری رویشی این گياه کنترل آن را مشکل ساخته،

های شنی، گرم، غنی از مواد غذایی (. پنجه مرغی در خاك14شود )توجه در مدت زمان کوتاهی جایگزین چمن می

 (.7) شودو گاهی خشک هم دیده می

( 6ل در سطح شهر تهران )شکبه عنوان پنجمين گونه غالب علف هرز شير تيغک رطوبت پسند   نقشه پراکنش

وجود داشت و در سایر مناطق شهر تهران  15و  14فوق در بخشهایی از مناطق  نشان داد که بيشترین تراکم گونه

شير تيغک معمولی یکی از گياهان هرز دائمی است که بوسيله بذر و نيز از راه نيز این گونه دارای پراکنش بود. 

کند که حتی این رقم بعضی اوقات به ده گياه معموالً حدود هزار بذر توليد می(. هر 6شود )غير جنسی زیاد می

علت کاهش  (.14های سطحی خاك است )زنی این بذرها بيشتر در قسمتیابد. جوانههزار عدد نيز افزایش می

می  ران راگونه هایی مثل گاوزبان، دودندان، قندرون، بارهنگ برگ باریک و توق برزیلی را در مناطق شهری ته
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توان آلودگی برخی بذور چمن وارداتی در بعضی مناطق، آلودگی کودهای حيوانی به بذور علفهای هرز، و یا عدم 

 فراهم بودن شرایط محيطی و مدیریتی جهت رشد و ازدیاد گونه های فوق را دانست.

 تهران. در چمن کاری بوستان های شهر رطوبت پسندشير تيغک نقشه پراکنش علف هرز . 6شکل 
Figure 6- Sow thistle (Sonchus oleraceus) weed distribution map of the parks of Tehran. 

 

های یکارحضور گونه های غالب پهن برگ )گل قاصد، هفت بند پاکوتاه، بارهنگ و شيرتيغک معمولی( در چمن

اده مرسوم مورد استف کشبرگهای پهنکششهر تهران تایيد کننده این ادعا است که این گونه ها توسط علف

ونه شود. لذا با توجه به حضور گنمی)دوپلسان سوپر و توفوردی + ام ث پی آ( توسط ناظرین فضای سبز کنترل 

، پيشگيری، مدیریت مکانيکیهای روشتر و استفاده از کليه گانه لزوم نظارت دقيق 22های فوق در کليه مناطق 

 رسد. هرز فوق ضروری به نظر میزراعی و شيميایی جهت به حداقل رساندن تراکم علف

های کشتوسط علف هرز فوقتهران نشان داد که علفحضور گونه غالب باریک برگ پنجه مرغی در سطح شهر 

شود و با مرسوم مورد استفاده )تاپيک، گراسپ و پوماسوپر( توسط ناظرین فضای سبز کنترل نمی کشبرگباریک

، پيشگيری هایروشتر و استفاده از کليه گانه لزوم نظارت دقيق 22هرز فوق در کليه مناطق توجه به حضور علف

  د.رسهرز فوق ضروری به نظر مینيکی، زراعی و شيميایی جهت به حداقل رساندن تراکم علفمدیریت مکا

بوستان شهر تهران نشان داد که بوستان های متعلق  48در طی دو سال آزمایش در  نمونه بردارینتایج حاصل از 

و  20، 12، 5بوته در متر مربع بيشترین و بوستان های مناطق  25/24و  38/34به ترتيب با  16و  17به مناطق 
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(. 7بودند )شکل  بوته در مترمربع کمترین تراکم علف های هرز را دارا 55/9و  31/9، 05/9، 7به ترتيب با  21

تهران را به پایانه مسافربری جنوب را شاید به توان یکی از دالیل افزایش تراکم  17و  16نزدیک بودن دو منطقه 

شهر تهران  17و  16تراکم بيش از اندازه علف های هرز در مناطق علف های هرز در این دو منطقه دانست. 

 .ف های هرز  را در دو منطقه فوق را مطالبه ميکندضرورت لزوم نظارت دقيق تر و کنترل دقيق تر عل

 گانه شهر تهران. 22های هرز در چمنکاری های بوستان های مناطق تراکم کل علف -7شکل 

Figure 7- Total weed density of turfgrass in the 22 districts of Tehran. 

 

های بوستان 95، در سطح تشابه %('H)ای شانون وینر هرزی بر اساس شاخص تنوع گونهدر بررسی جامعه علف

در یک خوشه قرار  30/3، با 2های منطقه مناطق مختلف شهر تهران در چهار خوشه گروهبندی شدند. بوستان

در خوشه دوم  1و  19های مناطق وستانگرفتند و بيشترین ميزان تنوع را در بين مناطق شهر تهران دارا بودند. ب

های در خوشه سوم قرار گرفتند. همچنين بوستان 7و  22، 5، 8، 4، 10، 6، 16، 20، 9، 17، 13های مناطق و بوستان

کمترین  12/2و  33/2، 31/2، 19/2، 25/2، 25/2، 25/2به ترتيب با مقادیر  3و  14، 12، 18، 11، 21، 15مناطق 

 95ای، در سطح تشابه % از نظر یکنواختی گونه (.8بين مناطق شهر تهران دارا بودند )شکل  ميزان تنوع را در

و  97/0به ترتيب با مقادیر  2و  1های مناطق های مناطق مختلف در سه خوشه گروه بندی شدند. بوستانبوستان

، 9، 8، 6، 5های مناطق بوستانای را داشتند و در خوشه اول قرار گرفتند. بيشترین ميزان یکنواختی گونه 96/0

 21، 20، 14، 11، 18، 15، 16، 13، 12، 22، 17های مناطق در خوشه دوم قرار گرفتند و بوستان 7و  4، 19، 10

کمترین  76/0و  74/0، 75/0، 73/0، 73/0، 73/0، 73/0، 79/0، 78/0، 78/0، 78/0، 78/0به ترتيب با مقادیر  3و 

 (.9و در خوشه سوم قرار گرفتند )شکل ميزان یکنواختی را داشتند 
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 چمنکاریها.های هرز موجود در گانه شهر تهران از نظر شاخص شانون وینر علف 22های مناطق تجزیه خوشه ای بوستان -8شکل 
Figure 8- Cluster analysis of the 22 districts of Tehran in terms of the Shannon–Wiener index of weeds in 

their turfgrass 
 

 ها.های هرز موجود در چمنکاریگانه شهر تهران از نظر شاخص یکنواختی علف 22های مناطق تجزیه خوشه ای بوستان -9شکل 

Figure 9- Cluster analysis of the 22 districts of Tehran in terms of the uniformity index of weeds in their 

turfgrass. 

 

 گیرینتیجه 

براساس تعداد، نوع، چرخه زندگی و پراکنش در سطح  علف هرز گونه مختلف 52در مجموع با  توجه به شناسایی 

شهر تهران لزوم برنامه ریزی دقيق و تقسيم بندی نحوه مدیریت علف های هرز براساس نوع و چرخه زندگی 
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علف هرز چندساله در چمنکاری های شهر ه گون 18ضروری به نظر می رسد. به عنوان مثال با توجه به مشاهده 

در فصول مختلف سال را مطالبه  چندساله فوق لزوم برنامه ریزی دقيق جهت کاهش خسارت علف های هرز تهران

همچنين برنامه ریزی و مدیریت دقيق جهت کنترل علف های هرز یکساله تابستانه و زمستانه ضروری می کند. 

لف های هرز عمدیریت  تاکيد بيشتر برلزوم توجه و  کهتهران نيز نشان داد  است. مقاسيه بين مناطق مختلف شهر

  همچنينتر به نظر می رسد.  را که دارای بيشترین تراکم علف های هرز می باشند ضروری 17و  16در مناطق 

، (.Chondrilla juncea L)قندرون ، ، گاوزبان (Bidens parviflora Willd)حضور علف های هرز دودندان 

 Phragmmites austrialis (Cav.) Trin)نی علف هرز ، (.Atriplex hortensis L)سلمکی باغی 

exsteud)،  بارهنگ برگ باریک(Plantago lanceoleta L.)،  توق برزیلی(Xanthium brasilicum)،  شبدر

 Malva)و پنيرك قرمز  در متر مربع 01/0هریک با ميزان تراکم  (Mellilotus officnalis L. Desr)زرد 

sylvestris L.)   ضرورت نظارت و کنترل دقيق  ،فقط در بعضی از مناطق خاص در متر مربع 02/0با ميزان تراکم

علف های هرز فوق را جهت جلوگيری از تکثير در سطح آن منطقه خاص و همچنين جلوگيری از گسترش و 

 مطالبه ميکند.را به سایر مناطق شهر تهران ، از مناطق فوقهای هرز  علفانتقال بذور آلوده 

های هرز در سطح شهر تهران لزوم انجام تدابير ذیل جهت مدیریت  لذا با توجه به وجود تراکم های مختلف علف

 بهتر علف های هرز توصيه می گردد: 

 22لزوم برنامه ریزی و نظارت دقيق سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و فضای سبز مناطق  -1

 گانه جهت کاهش خسارت علفهای هرز.

در هر منطقه و نيز بانک اطالعاتی جامع علفهای هرز جهت تشکيل بانک اطالعاتی مستقل علفهای هرز  -2

 گانه. 22مناطق 

 انطباق اطالعات و نقشه های پراکنش علفهای هرز با داده های هواشناسی شهر تهران. -3

رز با اطالعات مربوط به خصوصيات خاك چمنکاری انطباق اطالعات و نقشه های پراکنش علفهای ه -4

 شهر تهران.

 گانه تهران. 22استفاده کاربردی از نقشه های پراکنش علفهای هرز در فضای سبز مناطق  -5
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Absract: 

 

Weed community structur in turfgrass of Tehran’s parks 

 

Introduction: 

Tehran, in terms of extent, is the 26th megacity of the world. Tehran’s urban greenspace 

per capita is 15.5 square meters per person. Weeds annually millions of rials damage 

greenspace in Tehran, the cost of weed management in a lawn is 1500 rials per square 

meter.One of the tools and methods that can improve weed management is to map their 

distrubtion. These map help researchers. 1- areas affected by the population of different 

species. 2- Identify areas of the invasive weed infested areas. So far, the study of 

community structure and species diversity in weeds in the green space of Mashhad, 

Khorshid park Mashhad, and grass fields of Shiraz university have been done, but a 

similar research has not been done in Tehran. A research was conducted in parks of 22 

districts of Tehran in order to assess, specify diversity, density, dominance and 

distribution map of weeds in Tehran. 

Materials and methods: 

This study was conducted in years 2014-2015 in 48 parks of 22 districts of Tehran. 

Sampling was conducted in summer using W systematic method. The parks in each area 

were chosen according to the extent of green space in the area, the location of the park in 

the area (whether the park was in the suburbs of Tehran or other parts of the area) and 

according to the three following scales. In the 5 hectare parks, 10 samples, 6 to 15 hectare 

parks, 15 samples and in 16 and more than 16 hectare parks 25 samples were taken. In 

the 5 hectare parks, 25 meters, 6 to 15 hectare parks, 40 meters and in 60 and more than 

60 hectare parks 70 meters of margin was considered for each park. Latitude, longitude 

and altitude were recorded. Weeds of each quadrat were identified and counted according 

to their species. And finally, using Thomas equations (1985), their frequency, uniformity, 

average aggregation and dominance index were calculated. In order to create distribution 

map of weeds Arcgis and Arcmap soft-wares were used for determine the distribution of 

dominantespecies of weeds and other species in the city of Tehran  .  Shannon-Wiener and 



 

21 
 

uniformity indexes were calculated for all parks. For comparing and grouping 22 districts, 

cluster analysis was performed using Spss software.  

Results and discussion: 

 A total of 52 weed species from 21 families were observed. Maximum weed densities 

respectively were found in the Region 17 and Region 16 with 34.38 and 36.25 plant/m2. 

The 28 species of 52 species belonging to four families, Asteraceae,Poaceae, Fabaceae, 

and Chenopodiaceae, with 10, 7, 6 and 4 species, respectively. Based on a abundance 

index (AI). Lion′s tooth (Taraxacum officinale), knotweed (Polygonum patulum), greaet 

plantain (Plantago major), bermuda grass (Cynodon dactylon) and Sow thistle (Sonchus 

oleraceus) were dominant species. Parks in district 2 with 3.30 had maximum diversity 

in weed community and parks in districts 15, 21, 11, 18, 12, 14, 3 with 2.25, 2.25, 2.25, 

2.19, 2.31, 2.33, 2.12, respectively had minimum diversity. Also presence of Beggarticks 

(Bidens parviflora Willd), garden anchusa (Anchusa italic Retz), garden orache (Atriple 

hortensisL.), common reed ((Phragmmites austrialis (Cav.) Trinexsteud), ribwort 

plantain (Plantago lanceoleta L.), nappola minor (Xanthium brasilicum), yellow sweet 

clover (Mellilotus officnalisL. Desr), common mallow (Malva sylvestrisL.) weeds in 

some specific areas makes it necessary to control these weeds to stop their reproduction 

in these specific area and expansion of infected seeds from these areas to other areas of 

Tehran. Lion′s tooth distribution maps, as the most dominant broad leaf weed showed 

that the highest plant density above regions 21, 18, 16, 17, 19 and the lowest density in 

regions 4, 1, 5, 22 , 3 there. Bermuda grass distribution maps, as the most dominant weed 

of slim leaf showed that the highest plant density above regions 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 

and the lowest density in regions 12, 13 there. 

Conclusion: 

Determination of density, type, species and life cycle of weeds in Tehran parks, allows to 

manage and reduce weeds damages and also by using integrated weed management 

system it is possible for better management and reduce weeds population and stop 

spreading of them from one area to another. Also close monitoring and precise 

managment of other parameters such as soil and manure is effective in reducing the 

population of weeds in all areas. 
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Keywords: Density, Shannon–Wiener index, uniformity index, Lion′s tooth (Taraxacum 

officinale). 

 


